
UCHWAŁA NR XXIX/264/17
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 12 czerwca 2017 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Odolanów

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta 
Odolanów.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o Gminie, mieszkańcach Gminy, Radzie Gminy, Burmistrzu, 
Urzędzie Gminy, rozumieć należy przez to Gminę i Miasto Odolanów, mieszkańców Gminy i Miasta 
Odolanów, Radę Gminy i Miasta Odolanów, Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów, Urząd Gminy i Miasta 
Odolanów.

§ 2. Konsultacje w zależności od przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) ogólnogminny,

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terenu Gminy,

3) środowiskowy –dotyczący określonych  grup środowiskowych lub zawodowych.

§ 3. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy.

§ 4. Czas trwania konsultacji nie może być krótszy niż 14 dni.

§ 5. Konsultacje mogą polegać na:

1) wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji;

2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania;

3) wyborze jednego lub kilku z zaproponowanych rozwiązań.

§ 6. Konsultacje społeczne mogą być przeprowadzane w następujących formach:

1) pisemnych, elektronicznych lub wysyłanych pocztą elektroniczną ankiet lub formularzy skierowanych do 
mieszkańców Gminy,

2) bezpośrednich spotkań z mieszkańcami Gminy,

3) sondaży.

§ 7. 1. Konsultacje przeprowadza Burmistrz z własnej inicjatywy lub z inicjatywy Rady Gminy.

2. Burmistrz może powołać komisję do przygotowania i przeprowadzenia konsultacji.

3. Konsultacje przeprowadza się również na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców Gminy, 
w przypadku gdy konsultacja ma zasięg całej gminy, a w przypadku konsultacji mających zasięg lokalny lub 
środowiskowy co najmniej 20 % mieszkańców zamieszkałych obszar objęty konsultacją.

4. Wniosek mieszkańców, o którym mowa w ust. 3 składa się do Burmistrza i powinien zawierać 
przynajmniej:

1) opis przedmiotu konsultacji wraz z uzasadnieniem,

2) wyznaczenie reprezentanta lub reprezentantów wnioskodawców;

3) listę osób popierających wniosek zawierającą̨ ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz 
własnoręczne podpisy.

§ 8. Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w terminie 7 dni 
przed planowanym terminem ich rozpoczęcia, poprzez umieszczenie jej na:

a) stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy,

b) rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na obszarze objętym konsultacjami,
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c) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 3 doręcza się także przedstawicielowi wnioskodawców w terminie 
10 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 9. 1. Burmistrz przedstawia Radzie Gminy informację o wynikach przeprowadzonych konsultacji, 
w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia.

2. O wynikach konsultacji Burmistrz informuje w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji za 
pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy, Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy.

3. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących.

§ 10. Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi Gmina.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
i Miasta Odolanów

Jan Prokop
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Uzasadnienie

Możliwość przeprowadzenia konsultacji wprost wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym. Art. 5a ust. 2 tejże ustawy nakłada obowiązek przyjęcia procedury obejmującej
zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w formie uchwały rady gminy. Przedstawiona
procedura w formie Uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów wypełnia ten obowiązek, określając zasady
i tryb prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Odolanów.

Podjęcie uchwały będzie gwarantować, iż w przypadku zaistnienia sytuacji wymagającej
przeprowadzenia konsultacji, odbywać się one będą w oparciu o znane wszystkim mieszkańcom zasady
i w wiadomym trybie.

Celem konsultacji społecznych jest zwiększenie uczestnictwa partycypacji obywatelskiej oraz rozwijanie
dialogu z mieszkańcami Gminy i Miasta Odolanów poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa
w ważnych dla naszej gminy sprawach.
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